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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การ
เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 หลังจากที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง กับ
เกณฑ์ (ร้อยละ 80) และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการ
ค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง พบว่า 

1. แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่สร้างขึ้นมาเป็นแบบฝึกที่มี
ประสิทธิภาพของแบบฝึกมากกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ คือ 87.81/87.60  
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การ
เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่
ในแนวเส้นตรง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67) 
ค าส าคัญ: แบบฝึกการค านวณ การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
ABSRACT   

The purposes of this study were to 1) investigate the effectiveness of 

calculation exercises of linear motion for the first year Vocational Diploma students 

on the criteria of 80/80, 2) compare the learning achievement through the calculation 

exercises of linear motion for the first year Vocational Diploma students with the set 

criteria (80%), 3) study the satisfaction of the students after using the calculation 

exercises of linear motion. 
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The results were found that; 

 1. The effectiveness of the calculation exercises of linear motion for the first 

year Vocational Diploma students was 87.81/87.60 

 2. The learning achievement of the sample group after using the calculation 

exercises of linear motion for the first year Vocational Diploma students was higher 

than the set criteria at the statistically significant level at .05. 

 3. The satisfaction of the students after learning with the calculation exercises 

of linear motion were at the highest level ( X = 4.67) in overall. 

Key word: the calculation exercise, linear motion 

บทน า 
 ทักษะการค านวณเป็น 1 ใน 13 ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [1] และในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557  [2] จากจุดประสงค์รายวิชาข้อที่ 2. ได้กล่าวไว้ว่ามีทักษะการค านวณ  
การทดลอง การวิเคราะห์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และสมรรถนะรายวิชาข้อที่ 2. 
ได้กล่าวไว้ว่า ค านวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง การเคลื่อนที่ โมเมนตัม ตามหลักการ ซ่ึงวิชานี้เป็น
วิชาที่มีการค านวณแทรกอยู่ในบางหน่วยการเรียน ดังนั้น การค านวณในทางคณิตศาสตร์จึงมี
ความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 
3000-1302 ซ่ึงนักศึกษาจะต้องเรียนรู้เนื้อหาวิชาแล้ว จ าเป็นต้องมีทักษะการค านวณ การมีความรู้
ความเข้าใจการแก้สมการ เพ่ือน าไปคิดค านวณแก้โจทย์ปัญหาได ้ 
          จากประสบการณ์ในการสอน ผู้วิจัยประสบปัญหากับการที่นักศึกษาบางคนที่ไม่สามารถ 
ท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่เก่ียวข้องกับการค านวณ จึงได้ศึกษางานวิจัยของครูผู้สอนที่ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกัน ได้รวบรวมข้อมูล และวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ให้กับนักศึกษา จึงได้สร้างแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงขึ้นมา และได้
ท าการศึกษาวิจัยโดยทดลองใช้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการค านวณ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจาก
การใช้แบบฝึกการค านวณ และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกการค านวณ  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
           2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นปีที่ 1 หลังจากที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
กับเกณฑ์ (ร้อยละ 80) 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ 
ในแนวเส้นตรง 



 

 

 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
               1.1 ประชากร หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา 
ปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 96 คน 
               1.2 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา 
ปิโตรเคม ีวิทยาลัยเทคนิคระยอง ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้มาจากการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 24 คน 
    2. ตัวแปรที่ศึกษา 
                2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ 
ในแนวเส้นตรง  
        2.2 ตัวแปรตาม คือ 
            2.2.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
             2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ 
เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  
                            2.2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ  
เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
    3. เนื้อหา 
    สมการการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ที่มีอยู่ในหน่วยการเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง  
การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกล 
และการผลิต รหัส 3000 -1302  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
                      4. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
  

การเรยีนโดยใช้แบบฝึก 

การค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที ่
ในแนวเส้นตรง 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการค านวณ  

   เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้แบบฝึก 

   การค านวณ เรื่อง การเคลื่อนทีใ่นแนวเส้นตรง 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ่แบบฝึกการค านวณ 

   เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 

 



 

 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
             1. แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แบบอัตนัย ลักษณะ  
แสดงวิธีท า จ านวน 40 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียนการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
แบบอัตนัย ลักษณะ แสดงวิธีท า 40 ข้อ มีค่า IOC = 1 
             2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แบบอัตนัย 
ลักษณะ แสดงวิธีท า จ านวน 10 ข้อ มีค่า IOC = 1 มีค่าความยากง่าย (ค่า PE) อยู่ระหว่าง 0.50 – 
0.70  มีอ านาจจ าแนก (ค่า D) 0.6 – 1.0 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (สัมประสิทธิ์แอลฟา : 

α Coefficient) เท่ากับ 0.89 
    3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา หลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ 

เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง มีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีค่า IOC = 0.67 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  
ตามเกณฑ์ 80/80   
    2. น าแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ไปใช้ในการเรียนการสอน    

             3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบฝึก 
การค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงกับเกณฑ์ (ร้อยละ 80) ด าเนินการ ดังนี้ 
       3.1 นักศึกษาท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
                3.2 ครูผู้สอนตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และแจ้งคะแนน 
ให้นักศึกษาทราบ 

3.3 น าคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ  
20 คะแนน มาเก็บเป็นคะแนนหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          4. การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ  
เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ให้นักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาปิโตรเคมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง 
การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึก E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80  
โดยใช้ค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80  
ของนักศึกษาภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
โดยใช้การแจกแจง t (t -Distribution) 



 

 

 
 

 3. วิเคราะห์หาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ  
เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงโดยหาค่าเฉลี่ย 
ผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า 
เมื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 85.41/84.85 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และเม่ือ
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 87.81/87.60 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
           2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 หลังจากท่ีเรียนด้วยการใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
กับเกณฑ์ (ร้อยละ 80) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ 
ในแนวเส้นตรง ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาปิโตรเคมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (N=24) 

การทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกณฑ์ N k 0 (80%) 
X  S t 

รอ้ยละ 80 24 20 16 17.13 1.83 3.029 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t(0.05, df23)=  1.714) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ 
ในแนวเส้นตรง ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาปิโตรเคมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (N=24) 

การทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกณฑ์ N k 0 (80%) 
X  S t 

ร้อยละ 80 24 20 16 17.54 3.13 2.41 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t(0.05, df23)=  1.714) 
    

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ 
ในแนวเส้นตรง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนว
เส้นตรง ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.67) 
อภิปรายผลการวิจัย 
         1. จากผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ทีส่ร้างข้ึน 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  80/80 คือ 87.81/87.60 ทั้งนีน้่าจะเป็นเพราะแบบฝึก 
การค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่จัดสร้างขึ้นเป็นแบบฝึกท่ีมีการจัดสร้างอย่างเป็นระบบ
ทุกขั้นตอน ผ่านการตรวจสอบ และได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 



 

 

 
 

ได้น าไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มเล็ก กลุ่มเดี่ยว และกลุ่มภาคสนามก่อน เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้ว
น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงน าแบบฝึกการค านวณไปใช้สอนจริงกับ 
กลุ่มตัวอย่าง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตอารีย์ กระเครือ [2] วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการ
สอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของ 
ชุดการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีประสิทธิภาพ คือ 80.42/82.86 สูงกว่าเกณฑ์ก าหนด 
80/80 แสดงว่าการใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ท าให้นักศึกษามีความ
สนใจในการเรียน เพราะการจัดท าแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนี้ มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์เนื้อวิชาและวิเคราะห์จุดประสงค์เพ่ือที่จะได้เนื้อหาที่มีความ
ยาวเหมาะสม  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ 
ในแนวเส้นตรง ภายหลังจากการเรียนด้วยแบบฝึกการค านวณ สูงกว่าเกณฑ์ น่าจะเป็นเพราะ 
แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ที่จัดท าข้ึนมีการกระตุ้นให้นักศึกษา 
มีความสนใจต่อการค านวณโดยใช้แบบฝึกที่จัดเรียงจากการค านวณท่ีง่ายไปที่ยากข้ึนอย่างเป็นระบบ 
และเน้นการฝึกการค านวณเพียงอย่างเดียว ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องไปพะวงเรื่องอ่ืน ๆ เช่น การเติมหน่วย 
การจ าสูตร เนื่องจากในแบบฝึกการค านวณมีสูตรให้ในทุกกระบวนการ ซึ่งนักศึกษาต้องเขียนสูตร 
ทุกครั้งก่อนด าเนินการแก้สมการส่งผลให้นักศึกษาจ าสูตรได้โดยอัตโนมัติจากการฝึกท าบ่อย ๆ 
สอดคล้องกับจิตอารีย์ กระเครือ [3] วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
พรพรหม อัตตวัฒนากุล [4] วิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา
โจทย์คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับ 
การสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกการค านวณ 
เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.67) น่าจะเป็นเพราะว่า
แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงได้ถูกสร้างขึ้นโดยค านึงถึงวุฒิภาวะและวัยของ
นักศึกษา ขั้นตอนการค านวณเรียงจากง่ายไปยาก ท าให้เข้าใจได้ง่ายและเข้าใจรวดเร็ว ท าให้นักศึกษา
ใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับจิตอารีย์ กระเครือ [3] วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน 



 

 

 
 

เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน และน้ าฝน คูเจริญไพศาลและ
คณะ [5] ได้ผลการประเมินคุณภาพแบบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานโดยใช้บริบท
เรื่องสถานะของสารและสารละลาย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา ควรให้การสนับสนุนครูให้สร้าง

แบบฝึกการค านวณ ในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
   2. ครูผู้สอนสามารถใช้แบบฝึกการค านวณในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องกันได้ 
   3. สถานศึกษาสามารถน าแบบฝึกการค านวณไปใช้ในการจัดโครงการปรับพ้ืนฐานผู้เรียน

เพ่ือให้มีทักษะทางการค านวณ  
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